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چکیده 
از تقسیم شاه قارۀ نند در جوار مرزنای شرقی ایبران پدیبد رمبد و     4411او   41پاکستان در 

نامبة مبود ،   نای بعد، عهبد  ایران نخستین کشوری بود که رن را به رسمیت شناخت و در سال
پبژونش ببر مانبای    مرزی، استرداد مررمین و توارقا  ررننیی با رن کشور منعقد کرد. در این 

ای و ماتنبی ببر اسبناد و مبدار       روری اطالعا  کتابخانه تحلیلی و شیوۀ جمع -روش توصیفی
تاریخی، عوامل مؤثر بر روابط خارجی دو کشور ایران و پاکستان در سه سطح روابط اقتصادی، 

حلیبل  سیاسی و ررننیی از زمان استقالل پاکستان تا پیروزی انقالب اسالمی ایبران بررسبی و ت  
نبای امنیتبی پاکسبتان و سباختار نظبام      شده است. سطح روابط دو کشور تحت تبأثیر نیرانبی  
گانه در سنتو شدند و نر دو از ارکان سه -دوقطای، باال بود. دو کشور نمزمان وارد پیمان بغداد

رواببط ررننیبی نیبز در سبطح      نمچنبین  ،ای بودنبد تشریل سازمان نمرباری عمبران منطقبه   
ررننیی، به سباب وجبود    -با وجود روابط گسترده سیاسی با این دال، ار داشت.ای قر گسترده
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 مقدمه

در پي مبارزات حزب مسلم ليگ بزه   1321اوت  12/ 1346مرداد  43پاكسفان در 

پ  از اسزفقالل، بزراي تقویزت امنيزت      ورهبري محمدعلي جناح از هندوسفان جدا شد 

اي و جهاني نيزاز داشزت. در ایزن زمزان،     ملي خود، به داشفن مفحداني در عرر  منطقه

الملل مبفني بر ن ا  دوقطبي و جنگ سزرد ميزان دو ابرقزدرت بزود. از     ساخفار ن ا  بين

مریکا و ناگزیر به سمت آ ،آناا كه پاكسفان با هند هنوز اخفالفات سياسي و مرزي داشت

بلوك غرب رفت. ایران نلسفين كشوري بود كه پاكسزفان را بزه رسزميت شزناخت و در     

نامه با آن كشور منعقد كرد. روابط خزارجي ایزران و پاكسزفان    هاي بعد چندین عهدسال

پ  از اسفقالل این كشور چگونه بود؟ فریي  نوشفار بر ایزن اسزاس اسزت كزه نيزاز بزه       

گيزري روابزط سياسزي،     بزه كشزوري مسزلمان، سزبب شزکل      موازن  قوا با هند و نزدیکي

 فرهنگي و تا حدودي اقفصادي دو كشور شد.  

 

 گيری روابط ایران و پاکستانالملل در شكلجایگاه نظام بين

هزززایي همچزززون  روابزززط خزززارجي هركشزززوري برآینزززدي از عوامزززل و زمينزززه 

ژئزوپلفيکي، اویزاع   الملل، قدرت اقفصزادي، موقعيزت   ن ا  بين گيرندگان، ساخت تصميم

اجفماعي آن كشور و در نهایزت شزرایط زمزاني و اهزداف سياسزت خزارجي هزر كشزور         

مزدت  مدت، كوتزاه هاي داخلي، در سه بلش بلندمدت، ميانها و توانایيبرحسب ظرفيت

 (421: 1331گيرد ه محمدي، گيري قرار ميمورد توجه و ارزیابي نهادهاي تصميم

( جهان ميان دو اردوگاه مفلارم شزره و   .1321-1313هاي جنگ سرد هدر سال

سياست خارجي پاكسزفان، موجزب شزد كزه     درپي در غرب تقسيم شده بود. تحوالت پي

سياسفمداران اسفراتژي ثابت و یکنواخفي بزراي سياسزت خزارجي ایزن كشزور در ن زر       

نگي با اما به هر حال، روابط خارجي این كشور مانند هركشور دیگري پيوند تنگات .نگيرند
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مسأل  امنيت ملي داشت. در این ميان، اخفالف سياسي، ایزدئولوژیکي و سزرزميني ایزن    

افزود. در ایزن برهزه از زمزان، بزه سزبب ن زا         كشور با هندوسفان، بر اهميت امنيت مي

پيمان شوروي بود، پاكسفان بزه سزمت بلزوك    دوقطبي جهان و با توجه به اینکه هند هم

هاي این كشور در مقابله با هند. از طرفزي،  ژه براي كسب كمکبه وی ؛غرب و آمریکا رفت

% توليززدات جهززان را در اخفيززار داشززت،  24آمریکززا كززه در آغززاز اسززفقالل پاكسززفان  

توانست به پاكسزفان كمزک   ثروتمندترین كشوري بود كه در چارچوب برنام  مارشال مي

شزد  محسزوب مزي  كند و پاكسفان نيزز دژ شزرقي اردوگزاه یدكمونيسزم بزراي آمریکزا       

ایزاالت مفحزد     ل رهبران پاكسزفان بزراي نزدیزک شزدن بزه     دلي (.Scatter,2007: 37ه

هاو  كمونيسم از ناحي  شوروي و بزيم از هندوئيسزم افراطزي بزراي      آمریکا، درك خطر

كشوري مسلمان بود. نزدیکي به آمریکا، طبيعفاً نزدیکي به مفحد ایزن كشزور در منطقزه    

سزيفو   هایي ن يزر سزنفو و  بال داشت و شركت پاكسفان در پيمانیعني ایران را هم به دن

 (.413-444: 1333هاي آمریکا بود هفرزین نيا، در راسفاي سياست

از سوي دیگر، از آناا كه هویت دیني این كشزور اسزال  بزود، پاكسزفان در عررز       

سياست خارجي، در پي مفحداني از ميان كشورهاي مسلمان همسایه بود؛ مویوعي كزه  

قزانون   24در قانون اساسي این كشور رراحفاً بر آن تأكيد شده اسزت: بزر اسزاس مزاد      

 اساسي پاكسفان، دولت كوشش خواهد كرد روابط برادرانه ميان كشورهاي مسلمان را بزر 

اساس وحدت اسالمي، حمایت از منافع مشفرك مرد  آسيا، آفریقا و آمریکاي التزين در  

هزا و  لل، پرورش روحي  تفاهم و دوسفي در ميان ملزت الم جهت ترویج رلح و امنيت بين

آميز تقویت كند هقانون اساسي جمهزوري  هاي رلحالملل از راهترغيب حل اخفالفات بين

 (.62-61:1331فالح زاده،؛ nahad.govir.irپاكسفان، برگرففه از سایت 

گلسزفان  روابط ایران و شبه قاره، قبل از جدایي پاكسزفان، بزه مناسزبات ایزران و ان    

(. مناسزبات دو كشزور بعزد از اسزفقالل     11:1311، وزارت امزور خارجزه  شد همربوط مي

كراچزي در آبزان   پاكسفان و شناسایي آن از طرف دولت ایزران، بزا تأسزي  سزفارت در     
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اي آغاز شد. تشکيل پاكسفان در همسایگي ایزران، بزه رزورت نامزه     1321/ اكفبر 1346

 امور خارج  وقت اعال  شد: محرمانه خطاب به همایونااه وزیر 

به زودي طرح قانوني اعطاي حقزوه و امفيزازات دومينيزون    كند كه خاطر نشان مي

به دو كشور پاكسفان و هندوسفان در مال  انگلزي  تصزویب خواهزد شزد و بالفارزله      

( دو حکومزت و دو مالز  مؤسسزان در ایزن     1321یعني تا اوایل سپفامبر سال جاري ه

 كه ایزن دو كشزور در تمزا  شزئون داخلزي و      به كار خواهد نمودكشور تأسي  و شروع 

خارجي واجد اسفقالل و آزادي خواهند شد و پادشاه است كه یگانه رشفه اتصال ایزن دو  

آرشزيو مركزز   هكشور به انگلسفان است و نماینده پادشاه یک نفر اسفاندار كل خواهد بزود 

 .(1346، 2 -1 -12خارجه امور وزارت اسناد و تاریخ دیپلماسي

دهد كه تأسي  این كشور، با موافقت یمني انگلسزفان رزورت    این سند نشان مي

دنبال اسفقالل پاكسفان، مقامات دو كشور بارهزا بزا یکزدیگر دیزدار كردنزد: در      گرفت. به

نام  مودت بين دو كشزور  شاه به پاكسفان، عهد و در جریان سفر محمدریا 1343بهمن 

 منعقد شد. 1343ن بهم 43 به تاریخ ماده 6در 

 . روابط ایران و پاكسفان با عضویت در پيمان بغداد و بعزد  1311ش./ 1332در سال 

 . با عضویت در پيمان سنفو شکل جدیزدي یافزت. عزالوه بزر آن، دو     1313آن در سال  از

هاي اقفصزادي، فرهنگزي و    اي داراي مناسبات ویژه در زمينهكشور در برنام  عمران منطقه

قابل فني در زمينه ارتباطات بودند و تا زمان تغييزر ن زا  سياسزي در ایزران،     هاي مفكمک

هزا در جهزت برقزراري ثبزات در منطقزه و      ها به قوت خود باقي ماند. این پيمزان این پيمان

(. ایزران در اخزفالف ميزان پاكسزفان و     33:1363مقابله با نفوذ كمونيسزم بزود هاسزعدي،    

مرزي افغانسفان نسبت به شزمال غربزي و غزرب پاكسزفان     افغانسفان كه عمدتاً از ادعاهاي 

گرفت، نقش مياناي داشت، چنانکه در اخفالف ميان پاكسزفان و هندوسزفان بزر    نشأت مي

 (.31:1311سر مسأل  كشمير نيز، ایران در نقش مياناي ظاهر شد هعلي بابایي؛ 
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 نگی ایران و پاکستان روابط سياسی، اقتصادی و فره

 . 1313روابط سياسزي ایزران و پاكسزفان را تزا      :ایران و پاکستانروابط سياسی 

پيمان بغداد/ سنفو تا تشکيل پيمزان   عضویت در . از1توان به چهار دوره تقسيم كرد: مي

اي تزا  . از تشکيل همکاري عمران منطقه4(، ش.1323 -1332اي ههمکاري عمران منطقه

بوتزو تزا كودتزاي ارتشزبد یزياءالحق      . از رزدارت  3(، ش.1323-1314تازی  پاكسزفان ه 

-1311. از حکومت ن امي ارتشبد یزياءالحق تزا انقزالب اسزالمي ه    2( ش.1314-1316ه

 (.143-433:1311( هعلي بابایي، ش.1316

بعد از اسفقالل پاكسفان، سفارت ایران در آن كشور، به دسفور محمدریا پهلوي افففزاح  

 43نلسفين شلصيت بلندپای  سياسي بود كه بزه پاكسزفان سزفر كزرد و در تزاریخ       ويشد. 

و تزاریخ دیپلماسزي   آرشيو مركز اسناد قرارداد مودت ميان دو كشور منعقد شد ه 1343بهمن 

نامزه، سزفيركبير پاكسزفان    (. قبل از انعقاد این عهزد 1343، 13 -1 -436 وزارت امور خارجه،

قات با وزیر امور خارج  ایزران تأكيزد كزرده بزود كزه امضزاي       ش. در مال1341اسفند  43در 

قرارداد مودت باید قبل از انعقاد عهدنام  مودت بين ایران و هندوسزفان باشزد و در انعقزاد آن    

اكبر سياسزي وزیزر   علي توسطماده  6(. این عهدنامه در 13كارتن همان: باید تسریع شود ه مي

شد. نکات مهم ایزن عهدنامزه    ءفير كبير پاكسفان امضاخان سامور خارج  ایران و غضنفر علي

. طرفين در كشور مفبوع خود رلح و دوسفي دائمي را بزين ایزران و پاكسزفان و    1عبارتند از: 

. دو طزرف روابزط سياسزي و كنسزولي خزود را طبزق       4كنند، بين اتباع دو كشور مسفقر مي

. براي نزدیکزي بيشزفر مقزرر شزد     3دهند، ادامه مي الوداده كاملالملل و ارل دولت ارول بين

بازرگززاني و گمرگززي و اسززفرداد ماززرمين  قززرارداد طززرفين قراردادهززاي دیگززري از قبيززل  

. طرفين موظ  هسفند مناقشات احفمالي را، پيوسزفه از ماراهزاي سياسزي و    2منعقدكنند، 

 (.1343، 13 -1 -436:سند همانآميز حل كنند ه دوسفانه و مسالمت

ش. ميان ایران و پاكسزفان،  1332-1323هاي ل سياسي مهم در سالاز جمله مسائ

اشزاره كزرد كزه     ش.1332ور در پيمزان بغزداد در سزال    توان به عضویت هر دو كشز مي
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هاي مشفرك سياسي و امنيفي در روابط دو كشور بزود. هزر چنزد كزه بزا      سرآغاز حركت

ييراتزي شزد و نزا     خروش عراه و پيوسفن به ر  بلوك شره، این پيمان دچار انزدك تغ 

(، امززا زمينززه را بززراي 136-131 :1334پيمززان سززنفو یافززت هن يزز  كززار و نززوروزي، 

هاي سياسي و اقفصادي ایران، پاكسفان و تركيه فزراهم آورد. مزواد ارزلي ایزن      همکاري

در بغداد ميان نمایندگان دولزت عزراه و    1311فوریه  42/ 1333اسفند  1پيمان كه در 

شزهریور   31، پاكسزفان در  1332فزروردین   12شزد و دولزت انگلزي  در     ءتركيه امضزا 

كنندگان ء. امضزا 1به آن پيوسفند، به این شزرح اسزت:    1332مهر  34و ایران در 1332

. كشزورهاي  4این پيمان در امور دفاعي و امنيفي خود با یکدیگر همکاري خواهند كزرد،  

ر امور داخلي یکدیگر اجفناب ورزنزد  شوند كه از هرگونه مداخله دكننده مفعهد ميءامضا

هزاي كشزورهاي   . پيمزان 3و مسائل فيمابين را از طره رلح آميزز حزل و فصزل كننزد،     

. مدت 2كنند  این پيمان با سایر كشورها نباید با این تعهدات تناقض داشفه باشد، ءامضا

 سال دیگر وجود دارد.   1سال است و امکان تمدید آن براي  1این پيمان 

در حالي كه رهبران ایران، پاكسفان و تركيه در اسفانبول منف زر   1331تير  43در 

نمایند  عراه بودند، گروهي از افسران آزاد با كودتزایي رژیزم عزراه را سزرنگون كردنزد      

فزروردین   2گزراي جدیزد عزراه در    (. بعد از مدتي كوتاه، رژیم چزپ 313:1366هفونفن، 

( و چند روز بعزد  411:1333شد هازغندي،  از این پيمان خارش 1313مارس  42/ 1333

 و با انفقال مقر آن از بغداد به آنکارا، این پيمان، به پيمان سنفو تغيير نا  یافت.  

یي آكردن انگلسفان از تعهدات خزود، عمزالً كزار   حضور كمرنگ آمریکا و شانه خالي

طرفزي  این پيمان را كاهش داد. در جریان جنگ هند و پاكسزفان، بزه سزبب اعزال  بزي     

آمریکا و عد  حمایت این كشور به عنوان مفحد از پاكسفان، جنب  تشریفاتي این پيمزان  

خواسفند سنفو، پيماني شبيه نزاتو باشزد، كزه چنزين     را آشکار كرد. ایران و پاكسفان مي

نشد. روابط ایران و پاكسفان بعد از پيوسفن دو كشور به سنفو وارد مرحل  جدیدي شد و 

 زها، به توافقنام  جدیزدي انااميزد  امنيفي آنها براي تأمين امنيت مر همگرایي سياسي و

ميزان   1313فوریزه   6/ 1336بهمزن   11كه مرز كنوني ایران و پاكسفان، مطابق قرارداد 
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هزر دو دولزت   »شزود:  اساس آن قرار دارد. این قرارداد با این مقدمه آغزاز مزي   دولفين بر

ي ایران و پاكسزفان روشزن شزود كزه از طزرف      مندند كه خط مرزایران و پاكسفان عالقه

كبير پاكسزفان در ایزران از طزرف پاكسزفان آن را     ان دكفر اردالن و ژنرال ریزا سزفير  ایر

-(. در این عهدنامه، دولت ایران به پاس دوسفي بزي 31:1323هجهانباني، « نمودند ءامضا

ریلي خزود  شائبه و یگانگي نسبت به دولت پاكسفان، موافقت كزرد از دعزاوي مزرزي تزا    

جز مناطق خاران، مکران شامل بنادر جنوبي و گوادر، چزاغي و لسزيبله   ن ر كند؛ بهررف

پيمزاني بزا   باید مفعلق به دولت ایران باشد. در واقع رژیم پهلزوي در راسزفاي هزم   كه مي

پوشي كرد تا بفواند موایع آمریکا را در منطقزه در  آمریکا از بلشي از مسائل اریي چشم

 (.14همان: مفحدان آن تأمين كند ه پرتو گسفرش

به دنبال عهدنام  مزودت و حزل اخفالفزات مزرزي، عهدنامز  اسزفرداد مارمزان و        

ارغر حکمت وزیزر امزور   به امضاي علي 1313آوریل  44/ 1333فروردین  34مفهمان در

این بنا بر  شد. ءزاده آقامحمدریا سفير كبير جمهوري پاكسفان امضاخارج  ایران و نواب

ماده دو دولت موظ  شدند كسي را كه طبزق قزوانين دو كشزور مازر       11عهدنامه، در 

شناخفه شده و حب  آن كمفر از یک سال است، به كشور مفبوع وي تحویل دهند. ایزن  

شد. ملارش اسفرداد تا مرز بر عهزد    توافق، شامل اسفرداد مارمان سياسي و ن امي نمي

گيزرد و  فرداد از طریق مااري سياسي رورت مزي تقایاي اس ،كننده استدولت اسفرداد

اي از شرح جر ، تاریخ وقوع آن و رونوشزت مقزررات قزانوني را    باید مداركي چون خالره

كه كشور تقایاكنند  مار  مشمول آن است، همراه تقایانامه بزه كشزور طزرف مقابزل     

اي آن پزنج  زبان فارسي و انگليسي تن يم شد و مدت اجزر  تحویل دهند. این عهدنامه به

 (.111-113:1334سال بود هعلي بابایي، 

كزرد، حضزور    دولت ایران در اقداماتي كه به نحوي مشکالت پاكسفان را برطرف مي

ش.، بزه دعزوت فيلدمارشزال    1321ي داشت. در دومين سفرشاه به پاكسفان در تيزر  جدّ

و رفزع   شاه عالق  خزود را بزراي ميزانايگري   حمدریاجمهور پاكسفان، مخان رئي ایوب

اخفالف ميان پاكسفان و افغانسفان بر سر مسأل  پشفونسفان كزه منازر بزه قطزع روابزط      
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جمهزور پاكسزفان   دیپلماتيک بين دو كشور بود، ابراز داشت. این ایده با اسزفقبال رئزي   

ش. به كابل سزفر كزرد. پز  از برگززاري     1321مواجه شد و محمدریا پهلوي در مرداد 

اي ش. اعالميه1324خرداد  1شاه و ردراع م وي، در  اهرچند جلسه مذاكره با محمدظ

كردنزد.   ءاي امضزا خارجه پاكسفان و افغانسفان در تهزران موافقفنامزه   رادر شد و وزراي

هزاي افغانسزفان در پيشزاور و كویفزه بازگشزایي      مفعاقب موافقفنامه مقرر شد كنسولگري

 زم و امنيزت منطقزه نشزان     كوشيد خود را حافظ ن شوند. در واقع، محمدریا پهلوي مي

 (.344-343:1331دهد ههوشنگ مهدوي، 

تزوان بزه   ش. بين ایران و پاكسفان، مزي 1323-1314هاي از جمله مسائل در سال

 . ميان پاكسفان و هند اشاره كرد؛ ایزران هنزد   1311حمایت ایران از پاكسفان در جنگ 

در اخفيزار پاكسزفان گذاشزت و    شناخت و هواپيماهاي خریداري شده از آمریکزا را  را مفااوز 

حمایت تما  عيار سياسي و ن امي خود را از پاكسزفان نشزان داد. دولزت ایزران      بدین ترتيب،

همچنين با ارسال سوخت جت و بنزین هواپيمزا كمزک شزایاني بزه تقویزت نيزروي هزوایي        

 (.32:1311، وزارت امور خارجهحمالت هند كرد ه پاكسفان براي مقابله با

كه بزه  د سيش. سطح روابط ایران و پاكسفان به آناا ر1316تا  1314هاي در سال

گفف  ذوالفقارعلي بوتو، حفزي در عزالم خيزال نيزز، ميزان ایزران و پاكسزفان اخزفالف و         

ش. بزه تهزران آمززد و در   1311جمهزور پاكسزفان در خزرداد    اي نيسزت. رئزي    مناقشزه 

افقات دو كشور عبارت بزود  قار  جنوب آسيا بررسي شد. رئوس تو مذاكرات، تحوالت شبه

. فيصل  دائمي و شراففمندان  اخفالفات پيچيده ميان دو كشور به نحوي كه رزلح و  1از: 

. اعاد  اسراي جنگي در اسرع وقزت هاخبزار و اسزناد وزارت    4امنيت مرد  را تأمين كند، 

دنبال ایزن توافزق، محمدریزا پهلزوي در تصزویب قزانون        (. به141:1311امور خارجه، 

بناي آیند  این كشور حمایت خود را از پاكسزفان  سي جدید پاكسفان به عنوان سنگاسا

هاي رابطه ميزان  ترین نمونهاعال  كرد و گفت كه روابط دوجانب  ایران و پاكسفان از عالي

براي بسط روابط دیپلماتيزک   (. ایران411:1314، هماندو كشور در جهان كنوني است ه

(. در 413جدید در الهور و پيشاور افففزاح كزرد ههمزان،    و كنسولي خود دو كنسولگري 
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هاي سياسي ميان دو كشور ادامزه   هاي دوجانبه در زمينههاي مذكور، همکاريطول سال

ش. و هزر بزار دو روز بزه ایزران سزفر كزرد       1311یافت. بوتو دوبار نيز، در تير و دي ماه 

 (.31:1311، همانه

ایران و پاكسفان رو به افول نهاد و نشزان   ش. روابط سياسي  11تا  16هاي در سال

توان دیزد: طزي ایزن سزال     افت روابط دو كشور را در تغيير سفراي ایران در پاكسفان مي

عنزوان  چند بار سفير ایران در پاكسفان تغيير كرد و افرادي چزون زنزدفرد و نصزيري بزه    

سفير در اسزال    سفير به پاكسفان فرسفاده شدند و انفصاب رئي  سابق ساواك به عنوان

 (.164:1313آباد، سردي روابط دو كشور را افزایش داد هزندفرد، 

 

از جمله عوامل بسيار مؤثر در روابط فرهنگزي دو   :پاکستان روابط فرهنگی ایران و

نفوذ این زبان و ادبيات به حزدي اسزت    .كشور ایران و پاكسفان، زبان و ادب فارسي است

 44(. در اوایزل قزرن  3-2:1314كه سرود ملي پاكسفان كامالً فارسزي اسزت هتسزبيحي،    

قار  هند شزناخفه   كنند  ادب فارسي در شبهاقبال الهوري همچون احياءمحمّد ميالدي 

 . رایزني فرهنگي در پاكسزفان در شزهر كراچزي دایزر شزد و در      1312شد. در سال  مي

شهر دیگر پاكسفان نيز رایزنزي فرهنگزي ایزران آغزاز بزه كزار كزرد.         6مدت كوتاهي در 

 ءموافقفنامه فرهنگي ميان دو كشور در كراچزي بزه امضزا    1316مارس  3مفعاقب آن در 

موافقفنامه، دو كشور ایزران و پاكسزفان بزا عنایزت بزه روابزط دیزرین         بر پایه اینرسيد. 

باسفاني، معنوي، فرهنگي، هنري و مذهبي مشفرك خود و عالقز  مفزرط بزه برقزراري و     

مزارس   3/ 1332اسفند  13تحکيم حسن تفاهم، اقدا  به امضاي موافقفنام  فرهنگي در 

فرهنگ ایران و حميزدالحق چزودري   كردند. این موافقفنامه را محمود مهران وزیر  1316

مزاده   16كردند. مدت این موافقفنامزه نامحزدود بزود و     ءوزیر امور خارج  پاكسفان امضا

-داشت. در ماد  اول این موافقفنامه، تأسي  مؤسسات فرهنگي، مراكز آموزشي، انامزن 

أسي  بيني شده بود. مبادل  اسفاد براي تها و مؤسسات مشابه پيشهاي هنري، كفابلانه

هزاي فرهنگزي،   هاي فرهنگي، مبادل  گروههاي زبان، مبادل  دانشاو، اهداي بورسكرسي
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ورزشي و پيشاهنگي از جمله موارد دیگري بود كه دو كشور با آن موافقزت كزرده بودنزد    

 (.14-12:1334هعلي بابایي، 

  . دولت ایزران عزالوه بزر سزفارت در اسزال  آبزاد و      1313 سال در زمين  فرهنگي، تا

نيزز  هاي فرهنگ را هاي الهور، پيشاور، كراچي و كویفه، مولفان و حيدرآباد خانهكنسولگري

هاي زبان فارسي و توزیع كفب و نشریات فارسي دایر كزرد. عزالوه بزر آن، هزر     براي كالس

ساله شماري از معلمان ایراني براي تدری  زبان فارسي در مدارس پاكسفان به ایزن كشزور   

تزرین قراردادهزاي منعقزد  فرهنگزي بزين دو كشزور، امضزاي        یکي از مهمشدند. اعزا  مي

قرارداد مربوط به تأسي  مركز تحقيقات فارسزي ایزران و پاكسزفان در راولپنزدي در آبزان      

بود. این مركز، به عنوان فرهنگسفان مشفرك ایرانزي و پاكسزفاني    1311اكفبر  43/ 1314

رهنگي ایران و پاكسفان و به من ور احيزاء  براي مطالعه و پژوهش در باب ميراث مشفرك ف

ترین اقزدا  ایزن مركزز، در ابفزداي      كرد. مهمو ترویج زبان فارسي در این كشور فعاليت مي

كار، تأسي  كفابلان  گنج دانش به نا  عارف معروف علزي هازویري بزود كزه در ابفزداي      

(. 33:1314مالززد خطزي فارسززي داشزت هتسززبيحي،    31جلزد كفززاب چزاپي و    414كزار 

بزين   1311اكفبزر  43موافقفنام  تأسزي  مركزز تحقيقزات فارسزي ایزران و پاكسزفان در       

محمدحسين مشایخ فریدني از طرف ایران و ظفرعلي هاشمي كفيل وزارت آمزوزش علمزي   

 (.323-314:1334پاكسفان در اسال  آباد در هشت ماده منعقد شد هعلي بابایي، 

بحز  روابزط فرهنگزي ایزران و پاكسزفان،      ترین اسناد موجود در یکي دیگر از مهم

مزاده، در   16فصزل و   1شامل  1312تير  1برنام  مبادالت فرهنگي ایران و پاكسفان در 

هاي فرهنگ و هنر، علو  و آموزش عالي، آمزوزش و پزرورش، مطبوعزات، رادیزو و      زمينه

هزاي  . در فصل فرهنگ و هنر، ایران و پاكسفان در زمين  حفزاري است تلویزیون و ورزش

شناسي و احياء آثار تزاریلي، تأسزي  مركزز مشزفرك مطالعزات فرهنزگ عامزه        باسفان

هاي فارسي براي پاكسفان هفولکولوریک(، تأمين كفاب و معلمان و در رورت لزو ، كفاب

توافق كردند. در فصل علو  و آموزش عالي، در زمين  مبادل  اسفاد بين دانشگاه تهزران و  

نااب، اعطزاي بزورس   نين دانشگاه فردوسي ایران با دانشگاه پهمچبلوچسفان و دانشگاه 
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تحصيلي به دانشاویان دو كشور براي ادام  تحصزيل، همکزاري دانشزگاه رزنعت نفزت      

هزایي   آبادان با مؤسس  ئيدروكربور پاكسفان در زمين  تعليم و آموزش، دو دولت به توافق

 دست یاففند.

 

روابزط فرهنگزي و سياسزي، بزه سزبب       بر خزالف  :روابط اقتصادی ایران و پاکستان

 روابزط  ي،خزارج  تازارت  يباال ظرفيت رغميعل وجود ساخفار اقفصادي مشابه و نه مکمل،

(. بيشززفر 31:1331چنززدان مطلززوبي نداشززت هفززالح زاده،  تيویززع كشززور دو ياقفصززاد

و ایزن سزازمان در    بوداي هاي اقفصادي دو كشور در قالب سازمان همکاري منطقههمکاري

هزاي    . با مشاركت ایران، تركيه و پاكسزفان تشزکيل شزد تزا رشزف  همکزاري      1362 سال

ریززي شزده بزود، تقویزت كنزد      اقفصادي، تکنيکي و فرهنگي سه كشور را كه در سنفو پایه

هزاي اقفصزادي   (. اقدامات این سازمان، همزراه بزا كميسزيون   334:1311هبورك و الرن ، 

ابراتي قابزل توجزه بزود؛ مزثالً در چهزارچوب      هزا و تأسيسزات ملز   سنفو، براي گسفرش راه

اي، كنفران  عالي سران سه كشور ایران، پاكسفان و تركيزه در   هاي عمران منطقههمکاري

به مدت سه روز در ازمير برگززار شزد و عهدنامز      1316آوریل  41/ 1311تاریخ فروردین 

در تهزران  وزراي خارجز  سزه كشزور عضزو      1311مزارس   14/ 1311اسفند  41آن را در 

كنفزران ، توافزق سزه    ترین رویداد ایزن  (. مهم31:1311كردند هوزارت امور خارجه،  ءامضا

كشور براي ایااد منطق  آزاد بازرگاني در منطقه، با تصزميمات الز  از طریزق كزاهش تزدریاي     

هزاي قابزل    اي، همکزاري اي بود. به طور كلي، در چهارچوب همکاري عمران منطقزه موانع تعرفه

گزرففن قواعزد بزازار     ن زر  اي در زمينه نفت، پفروشيمي، ایااد منطقز  بازرگزاني بزا در   مالح ه

مشفرك، حمل و نقل و ارتباطات، امورپسفي، جاده و راه آهن، كشفيراني، حمزل و نقزل هزوایي،    

 (.121:1334هعلي بابایي، رورت گرفت  همکاري فني و علو  اداري و كشاورزي

رسزيد. پز  از آن،    ءدر تهزران بزه امضزا    1364مه 44ني دراولين موافقفنام  بازرگا

هزاي بازرگزاني    هاي دیگري، از جمله معفبر شناخفن گواهينامه ظرفيت كشفيموافقفنامه

در  1311مزه   3المزدت بازرگزاني در    ویزل تهزران، موافقفنامزه ط   در 1363ژانویه  41در 
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در اسزال    1313هاي هواپيمایي در مارس  نامه معافيت مالياتي شركت اسال  آباد و تبادل

پهلوي اعال  كرد كه ایران تصميم گرففزه اسزت در سرنوشزت     محمدریاآباد منعقد شد. 

وزارت خود با پاكسفان سهيم شود و در روزهاي تلخ و شادي در كنار این كشور بایسزفده 

 (.144-131 :[بي تا]، امور خارجه

ي قابزل  ا هاي مشفرك ميزان سزازمان همکزاري عمزران منطقزه      گذاري رشد سرمایه

دو كشور در زمين  تأسي  كارخان  نساجي، سزيمان، مافمزع    1314توجه بود. تا ژانوی  

بزر  كشت و رنعت و توليد كزائوچوي مصزنوعي قراردادهزایي منعقزد كردنزد. گرچزه       

يان كشورهاي عضو وجود داشت، اما بلزش  ها م هاي مفيدي در شماري از زمينه همکاري

اي از تاززارت ميززان ایززن سززه كشززور همچنززان غيرفعززال بززاقي مانززد. هبززورك و   عمززده

اي، پز  از آنکزه    هاي سازمان عمران منطقه (. در جهت فعاليت332-331:1311الرن ،

بزه ایزران آمزد. او     1313دار شزد، در فزروردین    را عهدهبوتو ریاست قو  ماری  پاكسفان 

اي حلّ مشکالت اقفصادي كشورش خواسفار اعطاي وا  بزا شزرایط خزاص و دوسزفانه     بر

 1313تيزر   46 هاي اقفصادي دو كشزور در  بار  همکاري اعالمي  مشفركي كه در شد. در

ميليزون دالر   134براي این من ور مقرر شد كزه وامزي معزادل    »شد، آمده است:  منفشر

هاي پاكسفان طزي مزدت    موازنه پرداخته هت رفع احفياجات عمراني و كمک بآمریکا ج

 «.سال در اخفيار آن كشور قرار گيرد 3

در هزاي مشزفرك مزورد توافزق      گذاري  ایران همچنين آمادگي خود را براي سرمایه

هاي نساجي در پاكسزفان، ایازاد كارخانز  سزيمان در بلوچسزفان       احداث كارخانه زمينه

پاكسفان، تأسي  مافمع كشت و رنعت در پاكسزفان، ایازاد مافمزع مشزفرك توليزد      

كن  در ایران، ایااد كارخان  توليد كائوچو در ایران، احداث پاالیشگاه رزادراتي نفزت در   

 هوزارت امورخارجزه،  اعزال  كزرد   بلوچسزفان ایران و تأسي  دانشکد  پزشکي و فنزي در  

 1312سفان، شاه و همسرش در اسفند هاي پاك پاسخ به دیدارهاي مقا  (. در312:1313

به دعوت چودري رئي  جمهور پاكسفان به این كشور سفر كردند. در این سفر، با ایازاد  

قزت  رندوقي با مساعدت كشورهاي عضو اوپک براي كمک به ملل در حزال توسزعه مواف  
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هزاي   اي عاري از سالح بار  روابط هند و پاكسفان براي برقراري منطقه شد و دو طرف در

 (.131 -133: 1334 اي در جنوب آسيا بح  و تبادل ن ر كردند هعلي بابایي، هسفه

هاي نففي ایران و پاكسفان، باید گفت كه تأسي  شركت مشزفرك   همکاري زمينهدر 

خزان،   همزمزان بزا دیزدار ژنزرال یحيزي      ش.1323به سال نفت ایران و پاكسفان در آبادان 

جمهور پاكسفان از ایران مورد بح  قرار گرفت. این شركت تما  عمليزات، اكفشزاف،    رئي 

شزركت ملزي نفزت ایزران بزا       1323را برعهده داشت. در اسفند  اسفلراش، تصفيه و پلش

در مذاكرات دو كشزور،  ن نفت به این كشور موافقت كرد و ميليون تُ 3فروش ساالنه حدود 

سال در نزدیکي داكا در پاكسزفان   ميليون تن در1/4بر سر تأسي  پاالیشگاهي به ظرفيت 

ميليون ریال و حمل و نقل با تزانکر و تأسزي     3144گذاري اوليه بالغ بر  شرقي، با سرمایه

یک ناوگان نففي مسزفقل توافزق شزد و ایزران آمزادگي خزود را بزراي ادار  رزنایع نففزي          

امزر بزا حزذف عزوارض و حقزوه      ایزن  كسفان و تأمين نيروي انساني الز  اعزال  داشزت؛   پا

ميليزون دالر   11جویي ارزي حزدود   اسفلراجي در هزین  واردات نففي به پاكسفان با ررفه

 (.341-344:1314 رورت گرفت هسالنامه روابط خارجي ایران،

هاي پایاني حکومت پهلوي ميان دو كشور برقرار بزود   هاي اقفصادي تا سال همکاري

 . 1312حفي سير رعودي داشت؛ مثال در زمين  نفزت و پفروشزيمي، ایزران در سزال     و 

زمينز  حمزل و نقزل و ارتباطزات،      تن نفت خا  به پاكسفان فروخزت. در  144444مقدار

آهن، حمزل و نقزل هزوایي و كشزفيراني بزه      پست و ملابرات، راه  موردهایي در  همکاري

(. در زمين  پسفي، 21:1333من ور بهبود ویع كلي ارتباطات رورت گرفت هرنابركلور،

نرخ پست ميان دو كشور كاهش یافت. تمبرهاي یادبودي به مناسزبت پنازاهمين سزال    

اع م محمدعلي جنزاح   یا ردمين سالگرد قائد .ش1311سال  تأسي  سلسل  پهلوي در

در دو كشور انفشار یافت. در زمينز  راه آهزن و هواپيمزا، چنزدین قزرارداد       .ش1311در 

(. بزراي مثزال، قزرارداد راه آهزن     33:1331شد هپيشگامي و قدسي: ءميان دو كشور امضا

وزارت امزور   مركز اسناد و تزاریخ دیپلماسزي  آرشيو زاهدان ه - ميرجاوه و كویفه -زاهدان

ر زمين  همکاري هواپيمایي ميان دو كشزور در سزال   ( و قراردادي د4 -6 -143خارجه، 
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(. ایزن قزرارداد، همکزاري ميزان دو     ش.1323، 4 -6 -11همزان،  ه بسفه شزد  .ش1323

شركت هواپيمایي ایران و پاكسفان را در تسهيالت هواپيمایي و همکاري بزراي برقزراري   

تضزمين  هاي مشفرك بر فراز اقيانوس اطل  بزا هواپيماهزایي بزا بدنز  عزریض       سروی 

آرشيو مركز اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت امور خارجزه،   ؛313:1311 كرد هزمانيان، مي

 .(ش.1323، 112 -6 -11

هزاي رزنعفي، قراردادهزاي منعقزده ميزان ایزران و        گففني است كزه در همکزاري  

% بزه  23% به پاكسفان و 11اي كه سها  آن  پاكسفان، كامالً به نفع پاكسفان بود؛ به گونه

تزوان بزه    هاي مهم اقفصزادي ميزان دو كشزور، مزي     ان تعلق داشت. از دیگر موافقفنامهایر

موافقفنامزز  مبززارزه بززا كززر  سززرخ پنبززه   و  1316مززارس  44 قززرارداد دفززع ملززخ در 

 اشاره كرد. 1364دسامبر12در

 

 نتيجه

تزرین نگرانزي ایزن     برقراري امنيت در مرزهاي خارجي پاكسزفان، نلسزفين و مهزم   

اسفقالل بود. روابط خارجي ایران و پاكسفان تحت تزأثير دو عامزل اساسزي    كشور پ  از 

الملزل و دو  هزراس پاكسزفان از هنزد و     قرار داشت: نلست ساخفار دوقطبي ن زا  بزين  

، حمایت شوروي از این كشزور و همچنزين وجزود اخفالفزات مزرزي بزا هنزد. از ایزن رو        

نوان محور بلوك غرب نزدیک شزوند.  ع به آمریکا به كوشيدند تا دولفمردان این كشور مي

هاي مهم دكفرین دوسفوني نيکسون بود، پاكسفان با ایزران،  از آناا كه ایران، یکي از پایه

روابزط  اي آمریکا و كشور قدرتمند خليج فارس وارد ائفالف شد. پيمان منطقهعنوان همبه

در  ایزن مویزوع   و ا پایان حکومت پهلوي ادامزه داشزت  فراز و فرود، ت دو كشور با اندكي

سياسي بررسي شده است. سطح روابزط دو   عد فرهنگي، اقفصادي وسه بُ درمقاله حایر، 

كشور در بُعد سياسي و فرهنگي باال بود. در بلش فرهنگي، بزا تکيزه بزر زبزان فارسزي،      

هاي فرهنگي ميان دوكشور منعقد شد و در زمين  سياسزي نيزز عقزد    روابط و موافقفنامه

سنفو، حل اخفالفزات مزرزي در منطقز      -و همکاري در قالب پيمان بغدادقرارداد مودت 
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 گري در زمين  اخزفالف پاكسزفان و افغانسزفان، روابزط خزارجي دو     بلوچسفان و مياناي

عد اقفصزادي، بزه سزبب وجزود اقفصزاد مکمزل و       كشور را جهت داد و به پيش برد. در بُ

بيشفر در قالب سزازمان عمزران    چندان چشمگير نبود و ها مبفني بر كشاورزي، پيشرفت

 گرفت. اي رورت ميهمکاري منطقه
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